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Even as night darkens 
the green earth, the wheel turns. 

Death follows birth. 
Strive as you sleep with every 

breath, 
that you may wake past day, past 

death! 

Sesshin evening ritual

Rahatsu 
En zo zijn we weer in de wintertijd beland, een periode die je door de 
korte dagen misschien eerder uitnodigt tot naar binnen keren. Niet alleen 
door de gordijnen van je huis te sluiten maar ook door bewust je blik wat vaker naar je eigen binnenwereld 
te richten. In mijn Zen-traditie wordt altijd aan het eind van november, begin december een zevendaagse 
sesshin (zen retraite) gehouden. Deze heet ‘Rohatsu’ wat letterlijk ‘de achtste van de twaalfde maand’ 
betekent. Aan het eind van deze week wordt het ontwaken van de Boeddha herdacht. Ook tijdens deze 
sesshin richt je je blik op je binnenwereld, ook wel geformuleerd als: ‘turn your own light inward’. 

In deze donkere tijden dus niet alleen je licht binnenshuis aansteken, maar ook je licht naar je eigen (soms 
donkere want onbekende) binnenwereld laten schijnen. Oftewel: Verlicht je leven! 

Het is al een tijd geleden dat we een nieuwsbrief hebben gestuurd, we wilden hiermee wachten tot we onze 
eerste retraite achter de rug hadden en dus hierover konden berichten. Verderop in deze nieuwsbrief lees je 
een verslagje van Paul, maar ik kan vast verklappen dat we over het algemeen met een tevreden gevoel 
terugkijken. Inmiddels hebben we in 2022 alvast twee nieuwe driedaagse retraites gepland.  

Naast deze retraite heeft op 28 oktober de door ons georganiseerde conferentie ‘Mindfulness en Trauma’  
plaatsgevonden. Dat was een mooie dag, met inspirerende sprekers en volop gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan. Ook op deze dag kijken we met tevredenheid terug. We zijn ons nu aan het bezinnen hoe 
we aan deze dag een vervolg kunnen geven. 
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Agenda 2021/2022 

Wekelijks 
Wekelijkse op woensdag 
Online Live meditatie 

15 en 16 december  
Inleiding boeddhisme,  
Beukbergen 

17 februari 
Stilte meditatiedag  
Beukbergen 

16 en 17 maart 
Inleiding Boeddhisme 

Meer aanbod van 2022 
volgt binnenkort. 

Nieuwsbrief  

Boeddhistisch Geestelijke Verzorging | Defensie
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Twee grote evenementen dus, gevolgd door de vierde 
themaconferentie ‘Inleiding Boeddhisme’ op 3 en 4 
november. Al met al een drukke periode waarin we veel 
nieuwe mensen hebben ontmoet en veel informatie hebben 
uitgewisseld. 

Ik wens je een mooi najaar en een vredige start van deze 
donkere periode van het jaar. 

Alie Rozendal - Hoofd Dienst Boeddhistische Geestelijke 
Verzorging 

Boeddhistische stilteretraite, een terugblik
Van 6 t/m 9 oktober organiseerden we onze eerste 
stilteretraite op landgoed Beukbergen. Er deden 17 
deelnemers mee en de retraite werd begeleid door Joost van 
de Heuvel Rijnders. Voor de meeste deelnemers was het de 
eerste keer dat ze aan een boeddhistisch retraite deelnamen. 
Wil je weten waarom een retraite leerzaam voor jou kan zijn? 
Kijk dan naar deze video die tijdens de retraite gemaakt is.  

De retraite stond in het teken van de ontwikkeling van 
aandacht, oftewel mindfulness. Dit deden we door zit-en 
loopmeditatie af te wisselen, telkens een half uur lang met 
regelmatig een pauze en in de avond een lezing van Joost. 
Alles gebeurde in stilte.  

Door de stilte en het mediteren werden de deelnemers 
uitgenodigd hun aandacht naar binnen te richten en te zien en 
ervaren wat zich daar allemaal afspeelt. De deelnemers 

hebben ervaren dat dit uitdagend is en dat er 
ongemak ervaren worden, zowel fysiek als 
mentaal.  

Deze ongemakken (dukkha genoemd in het 
boeddhisme) maakten dat de retraite ook wel 
omschreven werd als een ‘hobbelige rit’. Naast 
dit ongemak was er ook de ervaring van rust en 
kalmte, en werd er volop genoten van het 
prachtige herfstweer in de mooie omgeving van 
landgoed Beukbergen. 

In deze video vertelt Joost wat we van dukkha 
(ongemakken) kunnen leren en waarom ook 
juist dit belangrijke ervaringen zijn in een 
retraite, want: zonder modder, geen lotus!  

We kijken met tevredenheid terug op onze eerste retraite en nemen de ervaringen en feedback mee naar 
retraites die we willen organiseren in 2022, in het voorjaar en najaar.  
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Inspiratie 

Moge je luisteren naar je verlangen om 
vrij te zijn. 
Mogen de grenzen van je toevlucht 
ruimte bieden aan je dromen. 
Moge je iedere dag ontwaken met een 
welwillende wens in je hart. 
Moge je harmonie ervaren tussen je 
innerlijke wereld en die daarbuiten. 
Moge je vrij zijn van gevaar. 
Moge je weet hebben van het eeuwige 
verlangen in het hart van de tijd. 
Moge er vriendelijkheid zijn in je blik 
wanneer je naar binnen kijkt. 
Mogen er nooit muren oprijzen tussen 
het licht en jezelf. 
Moge de wilde schoonheid van de 
onzichtbare wereld je thuisbrengen en 
omarmen in geborgenheid. schaduw die 

hem nooit verlaat.  

John ‘O Donohue 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6qFI3qslLY
https://www.youtube.com/watch?v=KKBoxTxtNqo
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Mindfulness en trauma
We kijken met veel genoegen terug op onze eerste 
conferentie mindfulness en trauma. We hebben 70 mensen 
mogen verwelkomen op het landgoed Beukbergen. In de 
ochtend stonden we stil bij de historische context, de 
'roots' en de toepassing van mindfulness binnen 
verschillende boeddhistische scholen en tradities. Met 
dank aan Henk Blezer, Bee Scherer en André van der 
Braak. 

De middag stond in het teken van de toepassing van 
mindfulness bij PTSS en trauma gerelateerde klachten en 
de aandachtspunten daarbij (trauma sensitief 
mindfulness). Met dank aan Hiske van Ravesteijn, Pascal 
Baremans en Alex Spanhak. 

We hebben veel nieuwe mensen ontmoet en ideeën 
uitgewisseld. In 2022 willen we graag een vervolg geven aan deze dag. Hoe we dit gaan doen gaan we ons 
de komende tijd op bezinnen. We verwachten hierover meer in onze volgende nieuwsbrief te kunnen 
vertellen. 

Vooruitblik 2022
Momenteel zijn we bezig met de planning van 2022. Naast het doorgaande aanbod van meditatie training, 
retraites, inleiding boeddhisme en stiltedagen zijn we bezig met nieuwe ontwikkelingen. 

We zijn o.a. bezig met de realisatie van een eigen ruimte van waaruit we onze eigen activiteiten kunnen 
ontplooien, zoals inspiratie- en stiltedagen, maar waar we ook onze individuele gesprekken kunnen voeren 
en gasten (kleine groepen) kunnen ontvangen. 

Deze ruimte moet de thuisbasis worden van onze ‘militaire sangha’ die we in 2022 willen oprichten. Deze 
militaire sangha (gemeenschap) staat voor militairen en veteranen die boeddhistisch geïnspireerd willen 
leven en werken binnen en buiten defensie. Deze sangha heeft als doel om ontmoetingen met elkaar te 
faciliteren, en om ervaringen en inspiratie te delen.  

We hopen ook een tweetal tempels te kunnen bezoeken met mensen die geïnteresseerd zijn. Van 
verschillende tempels hebben we te horen gekregen dat we van harte welkom zijn om te komen kijken. We 
willen op die dagen dan graag ook iets voor de tempels betekenen door bijvoorbeeld samen in de tuin te 
werken en elkaar op deze wijze te ontmoeten.  

In maart 2022 verschijnt onze volgende nieuwsbrief. 

Hartelijke groet, 

Alie Rozendal en Paul van Gogh 
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https://www.linkedin.com/in/ACoAAAOVYAYBb0m5ReyeAZyAEZWJvMpVAgsPC7Y
https://www.linkedin.com/in/ACoAAABZQNwBVcz_WQ6KZYKOUOxbkR7AGsAdG38
https://www.linkedin.com/in/ACoAAABZQNwBVcz_WQ6KZYKOUOxbkR7AGsAdG38
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAnraAUBIUHR30R_hpOIoQv3Mj0pz4fgpTQ
https://www.linkedin.com/in/ACoAABsJ8U4BvSr5xu6nWt0t97XQonmvTq6z30M
https://www.linkedin.com/in/ACoAABsJ8U4BvSr5xu6nWt0t97XQonmvTq6z30M
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